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ACTA DE AJUNTAMENT PLE
Núm. :
Caràcter :
Del:
Hora:
Lloc:

16/2016
SESSIÓ ORDINÀRIA
24 de novembre de 2016
de les 21 h a les 0 h
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats (GS), que presideix
Sr. Josep Saballs i Balmaña (TSF)
Sra. Sílvia Romero i Quesada (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sr. David Oliveras i Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC)
Sr. Georgina Linares i Albertí (ERC)
Sr. Josep Melcior Muñoz i Ayats (GS)
Sr. Salvador Calabuig i Serra (GS)
Sra. Laura Serrano i Gálvez (GS)
Sra. Dolors Ligero i Ruiz (CiU)
Sr. Tomàs Pla i Pon (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estanyol (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas i Toscano (CiU)
Sra. Maria Carmen Quero i Campasol (CiU)
Sr. Jordi Lloveras i Avellí (GdC –E)
Sr. Pere Albó i Marlés (AVANCEM-MÉS)
Sra. Maria Elena Delgado i Caparrós (CUP)
Hi assisteixen també:
Sra. Raquel Rius i Garcia, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Excusen la seva absència:
Sr. Carles Motas i López (TSF),
Sr. Josep Ramon Llobet i Poal (ERC)
NÚM.:

ASSUMPTE:

I. PART RESOLUTIVA:

*

1.- APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA
2.- DONAR COMPTE PLE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT
GLOBAL (PMP-G) SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 2
TRIMESTRE 2016 (X2016007905)
3.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT
PROVEIDORS (PMP) SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE
MOROSITAT 2 TRIMESTRE 2016- AJUNTAMENT I ORGANISMES
AUTONOMS (X2016007898)
4.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRANSFERENCIA DE CREDIT 1 TC
136/2016, TRANSFERENCIA CREDIT MOBILIARI VIES PUBLIQUES
(ADQUISICIÓ DE TAULES I CADIRES PER DIVERSES FESTES I
ACTIVITATS DE CIUTAT) (X2016011588)
5.- DONAR COMPTE AL PLE TC 137/2016 TRANSFERENCIA CREDIT
COL·LECTOR CARRETERA GIRONA (X2016011635)
6.- DONAR COMPTE AL PLE DELS FITXERS D'ESTATS EXECUCIO
PRESSUPOST 2016 (SEGON TRIMESTRE 2016) OBLIGACIONS DE
SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ (X2016007191)
7.- DONAR COMPTE AL PLE DE L'APROVACIO DE LES LINIES
FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2017 I TRAMESA
MINHAP EN COMPLIMENT ARTICLE 27.2 LLEI ORGANICA 2/2012 27
D'ABRIL D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT
FINANCERA (X2016013296)
8.- DONAR COMTE AL PLE DE L'EXPEDIENT DE TRANSFERENCIA DE
CREDIT EXP. 1 TC 153/2016, DESPESES DE SUPORT PER ACTIVITATS
(X2016013107)
9.- DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME TRIMESTRAL SOBRE
COMPLIMENT DE TERMINIS DE FACTURES DE L'AJUNTAMENT
PENDENTS DE RECONEIXER L'OBLIGACIÓ -TERCER TRIMESTRE 2016 AJUNTAMENT-(X2016009448)
10.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRANSFERÈNCIA DE CREDIT EXP. 1
TC160/2016 UTILLATGE, MAQUINARIA I ALTRES EINES (ADQUISICIO
DOS EINES PER MANTENIMENT CEIP ESTACIO) (X2016014715)
11.- DONAR COMPTE AL PLE DE L'EXPEDIENT 1 TC155/2016,
TRANSFERENCIA CREDIT OPCIO COMPRA CONVENI MODIFICACIO
POUM (X2016015211)
12.- DONAR COMPTE AL PLE DE LEXP. 1 TC156/2016, COL·LECTOR GIRONA,
OBRES XARXA (X2016015215)
13.- DONAR COMPTE AL PLE DELS ESTATS EXECUCIO PRESSUPOST 2016
(TERCER TRIMESTRE 2016) OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT
D'INFORMACIÓ (X2016009441)
14.- DONAR COMPTE AL PLE PERIODE MITJA PAGAMENT PROVEIDORS
(PMP) SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 3
TRIMESTRE 2016 -AJUNTAMENT (X2016009497)
15.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PERIODE MITJA PAGAMENT GLOBAL
(PMP-G) SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 3 TRIMESTRE 2016
(X2016009493)
16.- DONAR COMPTE DECRET APROVACIO FITXERS DELS COSTOS
EFECTIUS SERVEIS DE L'EXERCICI 2015 (X2016011792)
17.- APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
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18.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI URBANÍSTIC SUBSCRIT
ENTRE L'AJUNTAMENT I LA PROPIETAT DE L'SMU-36 ENTORNS
MONESTIR (X2016012291)
19.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM26 ENTORNS MONESTIR I SMU-36 (X2016008750)
20.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA SMU-03
BUJONIS INDUSTRIAL NORD (X2015014624) (X2015003718)
21.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES
FRANGES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS (X2016009284)
22.- PLA D'USOS D'ORDENACIÓ DELS SERVEIS DE LES PLATGES I LITORAL
DE SANT FELIU DE GUÍXOLS PEL PERÍODE 2017-2021 (X2016017924)
23.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT
FELIU DE GUÍXOLS PER A LA CESSIÓ DE TERMINALS DE LA XARXA
RESCAT PER LES COMUNICIACIONS DE L'ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS
DE PROTECCIÓ CIVIL (X2016018012)
24.- NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT DEL GRUP CIU A DIVERSOS
ORGANISMES I INSTITUCIONS (X2015009617)
25.- MOCIÓ D’ERC, CIU, MES I CUP PER DONAR SUPORT A LA CELEBRACIÓ
D'UN REFERÈNDUM VINCULANT PER LA INDEPENDÈNCIA DE
CATALUNYA (X2016015246)
26.- MOCIÓ DE LA CUP CONTRA L'ÚS DEL GLIFOSFAT EN EL TERME
MUNICIPAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS (X2016016075)
27.- MOCIÓ DE GDC PER IMPULSAR UNA POLÍTICA DE TARIFACIÓ SOCIAL
EN ELS SERVEIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS (X2016015347)
28.- MOCIÓ DE GDC EN FAVOR D’UNS PRESSUPOSTOS SOCIALS, UNA
RENDA DE CIUTADANIA GARANTIDA I UNA FISCALITAT JUSTA
(X2016017879)
29.- MOCIÓ DE CIU PER A L’ADEQUACIÓ D’UN GRAN APARCAMENT
D’AUTOCARAVANES A LA CARRETERA DE TOSSA (A CAL NEGRE)
(X2016018358)
30.- MOCIÓ DE CIU PER A UNA ÒPTIMA UTILITZACIÓ DE LA ZONA DE
CÀRREGA I DESCÀRREGA (X2016018364)
31.- MOCIÓ DE CIU PER DEMANAR LA SENYALITZACIÓ DE “MUNICIPI PER
LA INDEPENDÈNCIA” A LES ENTRADES DE LA CIUTAT (X2016018372)
32.- PROPOSICIONS URGENTS
II. PART DE CONTROL:
33.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA, ACORDS DE JUNTA DE
GOVERN I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS
34.- PRECS I PREGUNTES.

*

Desenvolupament de la sessió:
Abans d’iniciar els punts de l’ordre del dia el President llegeix el manifest institucional
promogut per diverses Administracions catalanes contra la violència de gènere i per a la
igualtat efectiva entre dones i homes.
Anuncia que demà es faran diverses activitats a la ciutat amb motiu del dia internacional
contra la violència de gènere.
I. Part Resolutiva:
1. - APROVAR L'ESBORRANY DE L'ACTA ANTERIOR DE DATA
S’aproven les actes de la sessió número 14, de 27 d’octubre de 2016 i la de la sessió
número 15, extraordinària, de 15 de novembre de 2016, sense esmenes.
2. - DONAR COMPTE PLE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT
GLOBAL (PMP-G) SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 2
TRIMESTRE 2016 (X2016007905)
Donar compte del decret d’aprovació del període mitjà de pagament global a proveïdors
(PMP-G) per al 2r. trimestre de 2016, de l’ajuntament i els seus organismes autònoms.
3. - DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET PERIODE MITJA PAGAMENT
PROVEIDORS (PMP) SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE
MOROSITAT 2 TRIMESTRE 2016- AJUNTAMENT I ORGANISMES
AUTONOMS (X2016007898)
Donar compte dels decrets i resolucions d’aprovació del període mitjà de pagament a
proveïdors (PMP) per al 2r. trimestre de 2016, de l’ajuntament i els seus organismes
autònoms.
4. - DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRANSFERENCIA DE CREDIT 1 TC
136/2016, TRANSFERENCIA CREDIT MOBILIARI VIES PUBLIQUES
(ADQUISICIÓ DE TAULES I CADIRES PER DIVERSES FESTES I
ACTIVITATS DE CIUTAT) (X2016011588)
Donar compte del decret d’aprovació núm. 2016AJ07004376 de data 03/08/16 de la
transferència de crèdit 1 TC 136/2016 per l’adquisició de taules i cadires per a diverses
festes i activitats de la ciutat.
5. - DONAR COMPTE AL PLE TC 137/2016 TRANSFERENCIA CREDIT
COL·LECTOR CARRETERA GIRONA (X2016011635)
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Donar compte al ple del decret d’aprovació núm. 2016AJ07004387 de data 04/08/16 de
la transferència de crèdit 1 TC 137/2016 referent al col.lector de la carretera de Girona.
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6. - DONAR COMPTE AL PLE DELS FITXERS D'ESTATS EXECUCIO
PRESSUPOST 2016 (SEGON TRIMESTRE 2016) Obligacions de
subministrament d'informació (X2016007191)
Donar compte al Ple dels fitxers d’execució 2 t. Trimestres 2016 i els càlculs
d’estabilitat de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.
7. - DONAR COMPTE AL PLE DE L'APROVACIO DE LES LINIES
FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2017 I TRAMESA
MINHAP EN COMPLIMENT ARTICLE 27.2 LLEI ORGANICA 2/2012 27
d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (X2016013296)
Donar compte al Ple del decret d’aprovació núm. 2016AJ07005209 de data
13/09/2016 en relació a l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost per
l’exercici 2017 i tramesa MINHAP en compliment a l’article 27.2 Llei orgànica 2/2012
de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
8. - DONAR COMTE AL PLE DE L'EXPEDIENT DE TRANSFERENCIA DE
CREDIT EXP. 1 TC 153/2016, DESPESES DE SUPORT PER ACTIVITATS
(X2016013107)
Donar compte del decret d’aprovació núm. 2016AJ07005207 de data 09/09/2016 de la
transferència de crèdit 1 TC 153/2016 sobre la festa de final d’estiu en l’espai Guixols
Arena.
9. - DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME TRIMESTRAL SOBRE
COMPLIMENT DE TERMINIS DE FACTURES DE L'AJUNTAMENT
PENDENTS DE RECONEIXER L'OBLIGACIÓ -TERCER TRIMESTRE 2016 AJUNTAMENT-(X2016009448)
Donar compte dels informes trimestrals d’intervenció sobre compliment dels terminis
de factures pendents de reconèixer l’obligació del tercer trimestre del 2016 de
l’Ajuntament i els seus organismes autònoms.

*
10. - DONAR COMPTE AL PLE DE LA TRANSFERÈNCIA DE CREDIT EXP. 1
TC160/2016 UTILLATGE, MAQUINARIA I ALTRES EINES (ADQUISICIO
DOS EINES PER MANTENIMENT CEIP ESTACIO) (X2016014715)
Donar compte del decret d’aprovació núm. 2016AJ07005512 de data 14/10/2016 de la
transferència de crèdit 1 TC160/2016 per l’adquisició de dues eines per fer manteniment
al Ceip L’Estació.
11. - DONAR COMPTE AL PLE DE L'EXPEDIENT 1 TC155/2016,
TRANSFERENCIA CREDIT OPCIO COMPRA CONVENI MODIFICACIO
POUM (X2016015211)
Donar compte al Ple del decret d’aprovació núm. 2016AJ07005560 amb data efectes
22/09/2016 en relació a la transferència de crèdit 1 TC155/2016 sobre l’opció de
compra derivada del conveni relacionat amb la modificació puntual del POUM de
l’entorn del monestir.
12. - DONAR COMPTE AL PLE DE LEXP. 1 TC156/2016, COL·LECTOR
GIRONA, OBRES XARXA (X2016015215)
Donar compte al Ple del decret d’aprovació núm. 2016AJ07005559 amb data efectes
23/09/2016 en relació a la transferència de crèdit 1 TC156/2016 per executar les obres
de renovació del col.lector de la carretera de Girona.
13. - DONAR COMPTE AL PLE DELS ESTATS EXECUCIO PRESSUPOST
2016 (TERCER TRIMESTRE 2016) Obligacions de subministrament d'informació
(X2016009441)
Donar compte al Ple dels fitxers d’execució 3 t. Trimestres 2016 i els càlculs
d’estabilitat de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.
14. - DONAR COMPTE AL PLE PERIODE MITJA PAGAMENT
PROVEIDORS (PMP) SEGUIMENT COMPLIMENT DE LA LLEI DE
MOROSITAT 3 TRIMESTRE 2016 -AJUNTAMENT (X2016009497)
Donar compte dels decrets i resolucions d’aprovació del període mitjà de pagament a
proveïdors (PMP) per al 3r. trimestre de 2016, de l’ajuntament i els seus organismes
autònoms.
15. - DONAR COMPTE AL PLE DEL PERIODE MITJA PAGAMENT GLOBAL
(PMP-G) SEGUIMENT COMPLIMENT LLEI MOROSITAT 3 TRIMESTRE
2016 (X2016009493)
Donar compte del decret d’aprovació del període mitjà de pagament global a proveïdors
(PMP-G) per al 3r. trimestre de 2016, de l’ajuntament i els seus organismes autònoms.
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16. - DONAR COMPTE DECRET APROVACIO FITXERS DELS COSTOS
EFECTIUS SERVEIS DE L'EXERCICI 2015 (X2016011792)
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Donar compte al Ple del Decret d’Alcaldia núm. 2016AJ07005624 de data 27 d’octubre
de 2016 que aprova els formularis dels costos efectius dels serveis de l’exercici 2015.
Els regidors es donen per assabentats dels punts 2 al 16.
17. - APROVACIÓ DE BONIFICACIONS DE TRIBUTS DE CONSTRUCCIÓ
(X2016017445)
La proposta que segueix es va dictaminar favorablement a la Comissió Informativa
d’Economia i Organització.
«
EXP.

INTERESSAT
NIF/CIF

–

6311201/237

F. N. R.
(NIF: xxxxx641 N)

63112016/3

J. M. M. S.
(NIF: xxxxx100 T)

63112016/13

Comunitat
Propietaris edifici
C/ Granada, 47
(CIF: xxxxx7580)

63112016/14

A. C. T.
(NIF: xxxxx561 E)

63112016/38

63112016/45

Comunitat
Propietaris edifici
C/ Hospital, 14 –
C/ Notaria, 15
(CIF: xxxxx8271)
Comunitat
Propietaris edifici
C/ Joan Camisó,
22-24

TIPUS
D’OBRA
EMPLAÇAMENT

/ AUTOLIQ. AUTOLIQ.
TAXA
ICIO

Rehabilitació i pintura de
façana d’edifici Passeig
Marítim del President
Josep Irla, 102-108
Pintura de façana d’edifici
C/ Sant Isidre, 29
cantonada Travessia Sant
Isidre, 1
Rehabilitació de la façana
consistent en la pintura i en
el desmuntatge de fustes
decoratives existents a
l’edifici C/ Granada, 47
Reparació del revestiment i
pintura de la façana de
l’edifici C/ Gorgoll, 10
Formació de sòcol de
pedra aplacada a la part
baixa de les 3 façanes
comunitàries de l’edifici C/
Hospital, 12-14 cantonada
C/ Forn Vell, 1 canton. C/
Notaria, 13-15
Neteja amb aigua a
pressió, reparació de
fissures existents i
pintura de la façana

PRESSUP.
DECLARAT

52,62 €

291,93 €

(*)

52,62 €

46,25 €

------

52,62 €

176,67 €

------

52,62 €

10,61 €

------

52,62 €

113,85 €

------

52,62 €

118,40 €

------

*

(CIF: xxxxx5565)

63112016/59

Comunitat
Propietaris edifici
C/ Huguet, 53
(CIF: xxxxx3035)

63112016/61

S. C.
(NIE: xxxxx296W)

63112016/70

Comunitat
Propietaris edifici
Carretera de
Girona, 320-322
(CIF: xxxxx4050)

63112016/74

P. L. A.
(NIF: xxxxx7383
Q)

63112016/77

F. B. F.
(NIF:xxxxx3125
X)

63112016/104

Comunitat de
Propietaris edifici
C/ Hospital, 37
canton. C/ Mall, 1
(CIF: xxxxx6863)

comunitària principal, així
com poliment i aplicació
d’esmalt a les baranes de
ferro dels balcons d’edifici
C/ Joan Camisó, 22
Pintura de la façana
comunitària i de
baranes/reixes de l’edifici
C/ Huguet, 53
Reparació i pintura de la
façana de la finca Avda.
Sant Elm, 165-171
Reparació de la volada
del balcó de la terrassa de
la tercera planta de l’escala
C de l’edifici Carretera de
Girona, 320-324
Rehabilitació de les
façanes principal i
posterior d'habitatge C/
Campaneria, 14
Execució d’obres de
reforma interior, reparació
de balconera corredissa del
terrat, substitució de
finestra també del terrat i
retirada de dipòsit
d’aigua d’habitatge C/
Girona, 29, 1r
Rehabilitació de la façana i
execució de reparacions
diverses a la coberta
d’edifici C/ Hospital, 37
cantonada C/ Mall, 1

52,62 €

574,68 €
------

52,62 €

106,93 €

52,62 €

24,42 €

52,62 €

103,42 €

52,62 €

894,47 €

(*)

------

1.918,43 €

35.345,30€
(**)

------

------

------

(*) Edifici inclòs en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Elements d’Interès
Històric i Artístic = Fitxa E 227a/b – Casa entre mitgeres.
(**) Només cal bonificar la part proporcional de l’autoliquidació corresponent a l’ICIO
ingressada en concepte de rehabilitació de la façana –a tal efecte, s’adjunta còpia del
pressupost declarat de les obres referenciades que s’han d’executar–.
ES PROPOSA:
Aprovar la bonificació del 95 % de la quota d’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres, i a la quota resultant, aplicar la deducció de la taxa per l’atorgament de Llicència
Urbanística fins al límit que aquesta permeti als interessats relacionats.»
S’aprova la proposta per unanimitat
18. - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CONVENI URBANÍSTIC SUBSCRIT
ENTRE L'AJUNTAMENT I LA PROPIETAT DE L'SMU-36 ENTORNS
MONESTIR (X2016012291)
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La proposta que segueix es va informar a la Comissió Informativa de Territori sense que
s’emetés cap dictamen.
«Essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, l’arquitecte assessor de
planejament ha redactat una modificació puntual de POUM que afecta tot l’entorn del
Monestir amb una superfície aproximada de 14.858,09 m2 i comprèn quatre àrees
diferenciades:
-

Monestir i el seu entorn: es tracta de terrenys qualificats com a sistemes, espais
lliure (EL1) i equipaments (E.3 i E.4).
Peces qualificades en part com verd privat (clau 14) i, en part, com a zona de
conjunts especials (clau 4) que formen part de la finca registral 2570.
Parcel·la de sòl urbà consolidat, correspon a la núm. 14 del carrer Jecsalis,
qualificada com zona de xalets (Clau 9d).
Sector SMU-36 “Entorn Monestir”: es tracta d’un sòl urbà consolidat de 4.140
m2 de superfície.

Els objectius de la modificació són:
-

Ampliar la zona d’equipament del conjunt edificat del Monestir incorporant-hi el
claustre projectat en el segle XVIII i que actualment està qualificat com espai
lliure.
Ampliar els espais lliures de l’entorn del monestir, estenent-los fins al parc de
Monticalvari
Suprimir la delimitació de l’SMU-36 “Entorn Monestir”, traslladant part del seu
aprofitament a les finques contigües. Modificar i concretar les condicions
d’edificació de les finques contigües receptores dels aprofitaments.
Obtenir la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de les superfícies ara
delimitades per l’SMU-36 que amb la present modificació de POUM quedin
qualificades com espais lliures.

La nova ordenació del l’SMU-36 i cessió de les superfícies que amb la modificació de
POUM quedin qualificades com espais lliures venen concretades en un conveni
urbanístic datat a 22 d’agost de 2016.
El conveni urbanístic es va aprovar inicialment per acord de Ple el dia 25 d’agost de
2016, ha estat sotmès al preceptiu tràmit d’informació al públic, sense que s’hagi
presentat cap al·legació.
El conveni que es porta a aprovació definitiva és el mateix que va ser objecte
d’aprovació inicial.

*
Vist el que disposen els articles 25 i 26 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
PROPOSO AL PLE:
PRIMER.- Aprovar definitivament el conveni urbanístic subscrit entre
Ajuntament i la Sra. Maria Rosa Prim, titular de les finques incloses dins l’SMU-36
Entorns Monestir, pel que la propietària accepta la nova ordenació de les finques de la
seva propietat i es compromet a cedir sòl per destinar a nous espais lliures públics.
SEGON.- Incorporar aquest conveni aprovat definitivament a la documentació de la
modificació de POUM de l’entorn del Monestir i sector SMU-36 (MPPOUM núm.
26)»
Josep Saballs: Està vinculat al punt següent. No hi ha hagut al·legacions en la
informació pública. Resumeix el contingut de la proposta. En les properes setmanes
s’obtindrà la cessió del verd privat de nova creació.
Pere Albó: Defensa com a opció més adequada la del centre d’art la fàbrica Serra
Vicens. Fa referència al cost d’adquisició dels terrenys i al trasllat del Museu d’Història,
per la qual cosa considera que aquesta opció que es sotmet a aprovació no es més
econòmica que la prevista per l’anterior govern. No està d’acord amb que aparegui un
solar on abans hi havia un Pla de Millora Urbana. Creu que cal una proposta més
aprofundida i més treballada, i que l’equip de govern té molta pressa en tirar aquest
projecte endavant. Per tot això votarà en contra.
Jordi Lloveras: Hi va votar a favor en el Ple d’agost, ja que el projecte permetrà fer
públics uns jardins ara privats, i ara també hi votarà a favor.
Dolors Ligero: Fa referència als terrenys que adquirirà gratuïtament l’Ajuntament, amb
la qual cosa hi està d’acord. Però respecte a la compra d’una altra part de jardí i un part
de la casa Blasco, no hi veu la necessitat de gastar-hi set-cents mil euros, ja que creu
que la ciutat té altres prioritats.
Josep Saballs: El que s’adquirirà serà un finca sencera, que és una unitat registral des de
fa noranta anys. L’Ajuntament obté un gran espai lliure, i el particular obté
l’acumulació de la mateixa edificabilitat en un costat. Es un complement de la
modificació puntual del POUM del punt següent.
Pere Albó: Demana que el govern exposi l’argumentari polític de la decisió, i perquè és
millor aquesta proposta que l’anterior que havien aprovat els tres partits ara al govern.
Recorda els antecedents urbanístic de la zona de jardí de darrera el Monestir. Creu que
hagués estat millor desenvolupar amb més pausa el Pla de Millora Urbana.
S’aprova la proposta amb la votació següent:
Vots a favor: 11 (TSF, ERC,GS i GdC)
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Vots en contra: 1 (MES)
Abstencions: 7 (CiU i CUP)
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19. - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE
POUM-26 ENTORNS MONESTIR I SMU-36 (X2016008750)
La proposta que segueix es va informar a la Comissió Informativa de Territori sense que
s’emetés cap dictamen.
«Essent promotor l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, l’arquitecte assessor de
planejament va redactar una modificació puntual de POUM que afecta tot l’entorn del
Monestir amb una superfície aproximada de 14.858,09 m2 i comprèn quatre àrees
diferenciades:
-

Monestir i el seu entorn: es tracta de terrenys qualificats com a sistemes, espais
lliure (EL1) i equipaments (E.3 i E.4).
Peces qualificades en part com verd privat (clau 14) i, en part, com a zona de
conjunts especials (clau 4) que formen part de la finca registral 2570.
Parcel·la de sòl urbà consolidat, correspon a la núm. 14 del carrer Jecsalis,
qualificada com zona de xalets (Clau 9d).
Sector SMU-36 “Entorn Monestir”: es tracta d’un sòl urbà consolidat de 4.140
m2 de superfície.

Els objectius bàsics d’aquesta modificació son:
-

-

-

Supressió de l’SMU-36 dels previstos en el POUM i trasllat de part del seus
aprofitaments cap a la finca 4922 del carrer Jecsalis de manera que una bona
part dels jardins queden alliberats de l’edificabilitat que actualment li atorga el
POUM.
Obtenció, per cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament, dels nous espais
qualificats com espais lliures per la present modificació de POUM, on es troba
ubicada la torre circular situada al fons del jardí, amb el coronament inspirat en
els merlets medievals.
Ampliar la zona d’equipament del conjunt edificat del Monestir incorporant-hi el
claustre projectat en el segle XVIII i que actualment està qualificat com espai
lliure.

Aquesta modificació puntual de POUM que es tramita simultàniament a l’expedient de
compra directa de Casa Blasco que manté la qualificació de conjunts especials, clau 4,
aconsegueix ampliar els espais lliures de l’entorn del monestir, estenent-los fins al parc
de Monticalvari.

*
Aquesta modificació que va ser aprovada inicialment pel Ple ordinari del mes d’agost de
2016, ha seguit el procediment de tramitació preceptiu, informació al públic, procés de
participació ciutadana i sol·licitud d’informes interns, externs i dictamen de la Comissió
Local de Patrimoni.
Durant el termini d’informació al públic s’han presentat dues al·legacions, el dia
7/10/2016 (RE 10464/2016) i el dia 11/10/2016 (RE10559), les quals han estat
analitzades tècnica i jurídicament. En base a aquests informes, l’equip proposa la seva
desestimació íntegra.
L’ informe dels tècnics de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del
contingut del qual se n’ha donat compte a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
Girona de conformitat amb el que preveu l’article 2.1.g del Decret 276/2005, és favorable a la
modificació amb imposició d’unes prescripcions que han estat incorporades al document tècnic
que es porta a aprovació definitiva.
Aquestes esmenes a la documentació aprovada inicialment no suposen modificacions
substancials, de conformitat amb el que disposa l’article 112 del Decret 305/2006, per tant, no
requereixin un nou tràmit d’informació al públic, si bé s’han de fer constar els esmentats canvis
en l’acord d’aprovació provisional.
En base a l’exposat PROPOSO AL PLE:
PRIMER.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades el dia 7/10/2016
(RE 10464/2016) i el dia 11/10/2016 (RE10559).
La desestimació es motiva en el contingut i arguments dels informes tècnics i jurídics
emesos, així com l’informe dels tècnics de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques,
Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, els quals son assumits per l’òrgan
resolutori.
SEGON.- Aprovar provisionalment els documents que formen part de la modificació
puntual de POUM-26: entorns Monestir i SMU-36, amb la incorporació de les
prescripcions de l’informe de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
De conformitat amb el que preveu l’article 112 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, es fa constar que els canvis introduïts
respecte del document aprovat inicialment:


S’ha afegit a l’article 3 de la normativa i als plànols d’ordenació la condició que
’haurà de mantenir un àmbit no edificable com a mínim d’una amplada de 18
metres respecte al límit parcel·lari contingut amb l’espai públic que envolta el
Monestir, segons figura als plànols d’ordenació de la MP-POUM (MP-POUM
26. ENTORN MONESTIR I SMU-36).



Atès que la present sub-zona afecta directament el jaciment Monestir de Sant
Feliu núm. 12638 / Àrea d’expectativa arqueològica AR001 del Catàleg de béns a
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protegir, els projectes arquitectònics i /o urbanístics que es desenvolupin hauran
de preveure el control arqueològic de les obres.
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S’ha afegit un article 5 a la normativa que modifica l’article 123 de les NNUU
del POUM, afegint un nou punt 5 a l’article 123 que quedarà redactat de la
següent forma:
“”El tractament de l’àrea d’espai lliure situada al sud del Monestir haurà de
respectar el perímetre existent del mur que delimitava antigament l’àrea
destinada a horta i jardins. Les eventuals actuacions que s’hi vulguin dur a
terme per millorar la permeabilitat amb els espais públics situats en el sòl no
urbanitzable requeriran de l’estudi i valoració per part de la Comissió
Territorial del Patrimoni Cultural.””



S’ha afegit un article 6 a la normativa que modifica l’article 134 de les NNUU
del POUM, afegint un nou punt 4 a l’article 134 que queda redactat de la següent
forma:
“”El projecte o projectes que es desenvolupin a l’espai qualificat com a
sistema d’equipaments E3/E4, situat a l’entorn del Monestir, hauran de tenir
en compte que s’afecta parcialment una finca amb protecció urbanística
(Fitxa E005 del Catàleg de béns protegits) tant per a l’edifici com per als
jardins annexos.
Atès que els estudis arqueològics realitzats a l’àmbit E3/E4 (Claustre del
Monestir) han posat al descobert l’existència de restes, caldrà que els
projectes arquitectònics en aquesta zona prevegin l’excavació arqueològica
del sector i el tractament i la integració d’aquestes restes.
Les edificacions en aquest espai s’ajustaran a les condicions d’edificació
que estableix el punt 2 del present article, d’acord amb l’entorn en el que
aquest es troba emplaçat.””

TERCER .- De conformitat amb el que preveu l’article 98.2 del Decret Legislatiu
1/2010, trametre dos exemplars de la documentació aprovada i còpia diligencia de
l’expedient administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i a la
Comissió d’Urbanisme de Catalunya per l’emissió dels corresponents informes i
posterior elevació al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
per la seva aprovació definitiva.
QUART.- Mantenir la suspensió de tramitacions i llicències per l’àmbit afectat per la
modificació. En aplicació de l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, es podran tramitar els instruments o
atorgar les llicències fonamentats en el regim vigent que siguin compatibles amb les

*
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa
dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada
definitivament aprovat.»

Josep Saballs: Explica els tràmits que falten fins l’aprovació definitiva. S’obté un ampli
espai verd fins al Monticalvari. El projecte garanteix que l’entorn del Monestir no tindrà
cap edificació privada a menys de 18 metres. Amplia l’equipament del Monestir. El
govern municipal creu que es tracta d’un oportunitat única que no es podia deixar
passar, i que es tracta d’una de les grans fites d’aquest mandat.
Elena Delgado: El seu grup ha fet una de les al·legacions que no s’han acceptat. Està a
favor d’aconseguir els jardins públics, però no de canviar l’espai públic per equipament.
Pere Albó: El desenvolupament del SMU hagués permès obtenir part dels jardins. Es
deixa passar la rehabilitació de la Fàbrica Serra Vicens, i de fer un projecte potent pel
Thyssen. No li agrada l’annex modern que s’afegirà en l’edifici històric del Monestir.
Afirma que el govern encara és a temps de recuperar el projecte de l’anterior govern.
Jordi Lloveras: Creu que s’hauria de mantenir com a zona verda la parcel.la de 444 m2
ja adquirida. Tenen dubtes que a la nova edificació a la plaça de l’Abadia no li sigui
aplicable la franja dels 18 metres. S’abstindrà.
Dolors Ligero: Creu que hi ha una incongruència entre el conveni que es va aprovar
amb la família Serra Vicens amb la finalitat de construir el centre d’art a la fàbrica Serra
Vicens, conveni al qual l’Ajuntament encara no ha renunciat, i el conveni que ara s’ha
aprovat. Creu que s’ha de renunciar a un dels dos convenis. El seu grup és partidari de
solucionar el tema de Can Serra per ubicar-hi el Thyssen. I si això no és possible, són
partidaris d’aprofitar el conjunt del Monestir per el Centre d’Art, però mantenint el
Museu d’Història. Fa un semblança entre el projecte del centre d’art dins del Monestir i
el Museu del Louvre. Creu que amb menys del que costa construir un nou espai de mil
metres quadrats a la Plaça és pot adequar molt més espai al Monestir.
Jordi Saballs: En aquest moment només s’està modificant el planejament urbanístic per
aconseguir que l’entorn del Monestir hi hagi molt més espai públic que privat. El
projecte del centre d’art encara no està redactat. Es una adquisició de futur per a la
ciutat i una ocasió que la ciutat no es podria deixar escapar.
Pere Albó: El projecte anterior havia aconseguit la unanimitat del Ple, cosa que ara no
és dóna. Durant el seu govern com a Alcalde es va modificar el planejament, i es va
elaborar un projecte executiu del centre d’art que va pagar el Ministeri. Lamenta que no
es continuï amb la feina feta pels anteriors governs, que estava molt més avançada que
la que ara es vol impulsar.
Dolors Ligero: Si es desvinculés aquesta modificació del projecte del centre d’art,
aleshores votaria en contra.
Jordi Vilà: Defensa l’adquisició del jardins en tot cas, a part del projecte del centre
d’art. Sobre el centre d’art, amb aquesta modificació s’estan ampliant les oportunitats, i
no se’n tanca cap. No és cert que ara es pugui executar el projecte de Can Serra Vicens.
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Destaca l’informe favorable del Departament de Cultura de la Generalitat. El projecte
Thyssen segueix endavant amb el pas adequat.
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Es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
Vots a favor: 10 (TSF, ERC i GS)
Vots en contra: 2 (MES i CUP)
Abstencions: 7 (CiU i GdC)
Josep M. Muñoz: Destaca la dedicació plena del govern a un projecte estratègic de
ciutat. Gràcies a aquesta feina l’horitzó és més obert i real. Es un canvi d’alta volada,
que permetrà aconseguir un patrimoni únic a l’abast de la ciutadania i de tots els
visitants. No pensa parlar més del passat. Als integrants d’aquest govern no els
guanyaran en treballar. Es un objectiu ambiciós i realista pel bé de la ciutat. El projecte
ha estat molt ben vist pels entesos en patrimoni. Fa referència al Louvre de Paris i al
Louvre de Lens.
20. - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA SMU-03
BUJONIS INDUSTRIAL NORD (X2015014624) (X2015003718)
La proposta que segueix es va dictaminar favorablement a la Comissió Informativa de
Territori.
«El Pla de Millora Urbana de l’SMU-03, redactat per FGA arquitectes s’aprova
inicialment el dia 19 de gener de 2016 per acord de Junta de Govern Local, amb
condicions que han estat incorporades i esmenes.
L’aprovació definitiva d’aquest planejament en tot cas estava condicionada a
l’aprovació i executivitat de la modificació puntual de POUM-25 Sector Bujonis Nord
SMU-03 i accessos.
Mentre tant, s’ha seguit el procés de tramitació amb informació al públic, amb citació
personal dels propietaris dels immobles inclosos en l’àmbit, sol·licitud d’informes
sectorials, informe de la CTU i procés de participació ciutadana.
A resultes d’aquesta tramitació no s’han presentat al·legacions, i s’han emès dos
informes amb prescripcions que calia incloure en el document que es portés a aprovació
definitiva.
La modificació puntual de POUM- 25 del Sector Bujonis Nord i accessos va ser
definitivament aprovada pel Conseller de Territori i Sostenibilitat en data 13 de
setembre de 2016 i ha esta publicat en el DOGC 7233 de 25 d’octubre de 2016.
En data 28 d’octubre de 2016, el promotor presenta documentació que incorpora les
condicions i prescripcions dels diversos informes.

*
Consta a l’expedient informe tècnic de l’arquitecte assessor de planejament informant
favorablement la documentació presentada el dia 28 d’octubre.
Consta a l’expedient informe jurídic favorable a l’aprovació definitiva del PMU-03
Bujonis Industrial Nord.
De conformitat amb el que preveu l’article 112.4 del Decret 305/2006 pel que s’aprova el
Reglament d’Urbanisme de Catalunya es fan constar a l’acord d’aprovació els canvis
introduïts durant la tramitació del planejament que no son substancials i que no comporten
la necessitat d’un nou termini d’informació al públic:
-

S’han introduït les condicions imposades a l’acord d’aprovació inicial.

-

S’han incorporat les prescripcions de l’informe de l’ACA.

-

S’han incorporat les prescripcions de l’informe de la CTU

Vist el que disposen els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases i règim
local.
Es proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar definitivament la documentació del Pla de millora urbana de l’SMU03 Bujonis Industrial Nord, promogut per l’entitat SOL INDUSTRIAL GUIXOLS SL,
redactat per FGA Arquitectes, segons documentació presentada el dia 28 d’octubre de
2016.
SEGON.- Notificar els presents acords a la promotora i als propietaris inclosos dins
l’àmbit.
TERCER.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, prèviament a la
publicació d’aquest acord, la documentació tècnica i administrativa completa d’acord amb
el que preveu l’article 88 del Decret Legislatiu 1/2010 pel que s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme.»
S’aprova la proposta per unanimitat.
21. - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES
FRANGES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS (X2016009284)
La proposta que segueix es va dictaminar favorablement a la Comissió Informativa de
Territori.
«En el Ple Municipal de data 30 de juny de 2016 (PLE2016000008), s’adoptà entre
altres l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei
5/2003.
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Segon. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions
aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei
5/2003 a complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.
Tercer. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats
com a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de
fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de
protecció de que es beneficien.
Quart. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la
Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del
plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.
Cinquè. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre
els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de
protecció.
Sisè. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en
l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves
urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure
dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003.
Setè. Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja
exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes
executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament.
Vuitè. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 30 dies. A
tal efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de l’ajuntament.
Novè. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de
Catalunya.
Desè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.
Onzè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
Atès que en data 25 d’agost es va publicar edicte referent a aquest acord al BOP
número 7255.
Atès que tant l’edicte com el plànol han estat exposats al públic des del dia 25/08/2016
al dia 29/09/2016 al taulell de d’anuncis d’ aquest ajuntament.

*

Atès que el mateix ha estat exposat al tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació
del dia 25/08/2016 al dia 29/09/2016, ambdós inclosos.
Atès que s’ha comunicat l’acord tant a la Diputació com al Consell Comarcal.
Atès que consta informe per part del tècnic de l’àrea de Medi Ambient de modificació
del plànol com a conseqüència d’un requeriment de la direcció general de Forests.
Atès que aquesta modificació ha consistit en una correcció de la franja de protecció en
el seu pas pel carrer Remitger, atès que en aquest carrer hi ha dos edificacions de recent
construcció que no apareixien en el topogràfic que el Consell Comarcal va usar per
delimitar la franja.
Atès en data 21 d’octubre a través de registre d’entrada de l’EACAT, s’ha rebut informe
favorable relatiu al plànol de delimitació d’urbanitzacions , nuclis de població,
instal.lacions i edificacions , per part de la direcció General de Forest del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar definitivament el plànol de delimitació, segons el que estableix la
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals modificada mitjançant la Llei 2/2014, de 27 de gener, introduint la
modificació sol·licitada per la Direcció General de Forests.
Segon.-Comunicar aquest acord a la Direcció General de Forests, la Diputació de
Girona i al Consell Comarcal del Baix Empordà.»
S’aprova la proposta per unanimitat.
22. - PLA D'USOS D'ORDENACIÓ DELS SERVEIS DE LES PLATGES I
LITORAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS PEL PERÍODE 2017-2021
(X2016017924)
La proposta que segueix es va dictaminar favorablement a la Comissió Informativa de
Territori.
«Atès que és necessari tramitar l’autorització del nou Pla d’Usos de les Platges i Litoral
de Sant Feliu de Guíxols, per al període de cinc anys que s’inicia el 2017 i finalitzarà el
2021, i aprovar-se en la sessió ordinària del Ple Municipal d’aquest mes de novembre,
amb l’objectiu de trametre el mes de desembre la documentació de la proposta a la
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.
Atès que a la proposta s’han incorporat millores rebudes a l’Àrea de Medi Ambient i
Consum des de les diferents àrees Municipals.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 15 de novembre de 2016.
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Vistos els plànols de distribució dels serveis dels diferents àmbits del nostre litoral
inclosos en el Pla d’Usos, així com de les fitxes descriptives de cadascun d’aquests
serveis.
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Es tramet a la Comissió Informativa de Territori, la proposta de Pla d’Usos per l’estudi i
dictamen dels següents acords:
1. Aprovar la proposta municipal de Pla d’Usos de les Platges i Litoral de Sant
Feliu de Guíxols, per al període de cinc anys pel període 2017-2021.
2. Trametre aquesta proposta i tota la seva documentació al Servei de Costes de la
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de
Catalunya.»
Jordi Lloveras: No s’haurien de repetir els problemes de l’estiu passat amb les gandules
de la platja de Sant Pol. No li agrada que no es prevegi que les gandules no es podran
situar a menys de 10 metres de l’aigua. Demana que s’expliqui la zona de gandules a
l’aigua a la platja de Sant Feliu. S’haurien de preveure mesures per evitar que es fumi a
la platja. Falten recipients per la recollida de brossa a les platges, en especial de residus
orgànics. S’haurà de limitar l’accés d’animals a la platja. Espera que el proper Pla
d’Usos ja prevegi la platja de Can Rius com a pública.
Joaquim Clarà: Demana que es faci realitat l’Espai nadó, vinculat al turisme familiar. Es
podria instal·lar un espai de biblioteca també a la platja de Sant Pol. Creu que s’haurien
de preveure més de trenta mil euros per poder aportar més sorra a la platja. No veu el
finançament necessari per fer les passeres de fusta sobre els molls. Cal més control
davant actituds incíviques. Insisteix que la partida és insuficient.
Salvador Calabuig: L’objecte és assolir unes platges cada vegada més accessibles, amb
instal·lacions per a la gent gran. També es preveuen senyalitzacions de les zones per fer
immersió, i més dutxes a la platja de Sant Pol. L’any passat es va actuar davant les
ocupacions privatives que es van excedir i es continuarà fent. Espera que d’aquí a dos
anys la platja de Can Rius sigui pública. Vol impulsar l’Espai nadó. Sobre l’aportació
de sorra, ha parlat amb el Ministeri, que s’hi ha compromès, i si no fos possible ho farà
l’Ajuntament, ampliant la partida si cal.
Joaquim Clarà: Insisteix que s’hauria de tenir la guarderia infantil a més de la
biblioteca. Es podria fer un espai més gran per compartir espai nadó, guarderia i
biblioteca.
S’aprova la proposta amb la votació següent:
Vots a favor: 12 (TSF, ERC, GS, GdC i MES)
Vots en contra: 0

*
Abstencions: 7 (CiU i CUP)
23. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT
DE SANT FELIU DE GUÍXOLS PER A LA CESSIÓ DE TERMINALS DE LA
XARXA RESCAT PER LES COMUNICIACIONS DE L'ASSOCIACIÓ DE
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL (X2016018012)
La proposta que segueix es va dictaminar favorablement a la Comissió Informativa
d’Economia i Organització.
«Vist que d’acord amb l’article 3 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil a
Catalunya, el Departament d’Interior és l’òrgan responsable de la programació en
matèria de protecció civil i que a través de la Direcció General de Protecció Civil
(DGPC) exerceix, entre d’altres, la funció de desenvolupar el sistema de Protecció Civil
a Catalunya, els seus recursos, les estructures associades i els dispositius necessaris per
a la seva coordinació, i també la d’organitzar, coordinar i supervisar el CECAT.
Vist que segons l’article 47 del text legal citat, els municipis són les entitats bàsiques de
la protecció civil a Catalunya i disposen de capacitat general d’actuació i de planificació
en aquesta matèria.
Vist l’informe favorable emès per l’assessoria jurídica del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya signat en data 14 d’octubre de 2016
https://ciutada.guixols.cat:9083/OAC/download/ff0e92dc-19da-46a5-97c0fab415a39497
Atès que és d’interès d’aquest Ajuntament dotar l’Associació de Voluntaris de Protecció
Civil (AVPC) dels mitjans necessaris per a les comunicacions amb el Centre de
Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració (veure enllaç) entre el Departament
d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per a la
cessió de terminals de la xarxa Rescat per a les comunicacions de l'Associació de
Voluntaris de Protecció Civil.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i la documentació
necessària per a la seva aprovació.»
S’aprova la proposta per unanimitat.
24. - NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DEL GRUP DE
CONVERGENCIA I UNIÓ ALS DIVERSOS ORGANISMES I INSTITUCIONS
(X2015009617)
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La proposta que segueix es va dictaminar favorablement a la Comissió Informativa
d’Economia i Organització de 20 d’octubre de 2016.
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«En data 29 de setembre de 2016, el senyor Joaquim Clarà i Estañol va prendre
possessió del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, en substitució del senyor Emili
Vilert i Pibernat.
Atès que és necessari adaptar aquest canvi en la representació dels membres del grup
municipal de Convergència i Unió en els diferents organismes i institucions;
Vist l’escrit de la portaveu del grup municipal de Convergència i Unió en què sol·licita
es designi al regidor Joaquim Clarà en substitució del senyor Emili Vilert;
Es proposa al Ple municipal, l’adopció del següent acord:
Nomenar al senyor Joaquim Clarà i Estañol, en representació del grup municipal de
Convergència i Unió, membre dels següents organismes:
-

Organisme Autònom Emissora Municipal
Consell Escolar Municipal de Sant Feliu de Guíxols.»

Dolors Ligero: Pregunta si han augmentat el número de representants del seu grup al
Consell Escolar Municipal. Només es tracta de substituir els llocs que ocupava
l’anterior regidor.
Josep M. Muñoz: Es comprovarà per part de Secretaria.
S’aprova la proposta per unanimitat.
25. - MOCIÓ DE SUPORT A LA CELEBRACIÓ D'UN REFERÈNDUM
VINCULANT PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA (X2016015246)
Aquesta proposta fou dictaminada favorablement a la Comissió Informativa d’Atenció a
les Persones de 20 d’octubre de 2016 (CIAP 10)
Moció presentada per ERC i consensuada amb la que va presentar CIU a la CIAP de 20
d’octubre. S’hi adhereixen també MES i CUP.

*
«El Parlament de Catalunya va reafirmar al Debat de Política General el dret
imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar propostes
de resolució en relació als propers passos que s’hauran de fer en el marc del Procés
Constituent.
El Govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un referèndum
vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017
amb una pregunta clara i de resposta binària. Per fer-ho possible, el Parlament de
Catalunya s’ha compromès a activar tots els dispositius legislatius necessaris per dur a
terme la celebració del referèndum i per donar-li al mateix temps cobertura legal. Així
mateix, abans del 31 de desembre de 2016 es constituirà una comissió de seguiment per
l’impuls, control i execució del referèndum. El compromís per a la realització del
referèndum en els termes indicats es mantindrà fins i tot en absència d’acord polític amb
el govern de l’Estat espanyol.
El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i reglaments
necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i
democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb especial èmfasi en la creació
d’espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la presència dels arguments i
prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en igualtat de condicions.
El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes les
forces polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de treballar
políticament en la definició i fermesa d’aquesta convocatòria de referèndum.
El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 31 de
desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la successió
d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, la
potestat financera i el poder judicial durant el període de transitorietat existent entre la
proclamació de la República catalana i l’aprovació de la Constitució, així com el
reglament de l’Assemblea Constituent.
El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats constituents des
de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i
espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols proposa d’adopció dels següents acords:
Primer. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols a la
celebració d’un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt
tard el setembre de 2017 amb una pregunta clara i de resposta binària.
Segon. Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats
constituents des de l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de la
societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte
desenvolupament del debat ciutadà.
Tercer. Participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el marc del
procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local pugui fer
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al procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis a la
futura República.
Quart. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.»
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Jordi Vilà: Exposa el contingut de la proposta i demana la seva aprovació.
Jordi Lloveras: Posa de manifests alguns aspectes que no acaben de compartir. No es
pot confondre el procés constituent i l’independència, tal com fa Junts pel Sí. Defensa el
dret a decidir. S’abstindrà.
Salvador Calabuig: Votaran en contra.
Josep Saballs: Com a grup d’àmbit local donarà llibertat de vot, com també en el punt
28.
Dolors Ligero: Sense poder preguntar als ciutadans què volen, no hi ha democràcia.
S’aprova la moció amb la votació següent:
Vots a favor: 15 (TSF, ERC, CIU, MES i CUP
Vots en contra: 3 (GS)
Abstenció: 1 (GdC)
26. - MOCIÓ CONTRA L'ÚS DEL GLIFOSAT EN EL TERME MUNICIPAL DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS (X2016016075)
Aquesta proposta fou inclosa a les urgències del Ple de 27 d’octubre de 2016 sense
haver estat informada a cap comissió.
Moció presentada pel grup municipal CUP.
«Molts municipis fan servir herbicides d’acció ràpida per eliminar herbes adventícies
(denominades “males herbes”) de cara a la prevenció d'incendis forestals i neteja de
jardins, parcs o voreres .
Però l'ús d'herbicides químics pot plantejar riscos molt seriosos. El glifosat és
l'ingredient actiu en molts herbicides venut per la corporació nord-americana de
biotecnologia agrícola Monsanto.

*
L'herbicida més conegut formulat basat en glifosat és el Roundup actualment el que
s'està utilitzant en el nostre municipi.
Diferents estudis demostren que el Glifosat té efectes molt tòxics sobre la salut i el medi
ambient.
El Glifosat, un herbicida total no selectiu s'infiltra al sòl i s'escampa sense control per el
subsòl i a més és molt soluble a l'aigua. Es tòxic per a la fauna aquàtica, els animals
domèstics o el bestiar i contamina els aqüífers.
El Glifosat ha estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a
probable cancerigen per als humans. Existeixen estudis científics que relacionen l'ús del
Glifosat amb afeccions i malalties. Entre els efectes adversos s'han descrit: Toxicitat
subaguda i crònica, danys genètics, trastorns reproductius, augment de la freqüència de
anomalies espermàtiques, i carcinogènesi.
Cada preparat herbicida que conté Glifosat ve acompanyat d’altres substàncies que
multipliquen la seva toxicitat. Entre aquests ingredients hi ha el N-nitrós que com altres
compostos nitrogenats, són cancerígens, i el formaldehid, un altre carcinogen conegut
que es forma durant la descomposició del Glifosat.
El Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) van destacar que sempre ha de
prevaldre el principi de “precaució” amb els herbicides que puguin tenir components
cancerígens i que els legisladors no ho regulen pels interessos de les multinacionals.
A més, han indicat que els més afectats pel Glifosat poden ser els treballadors de Parcs i
Jardins, els nens, les embarassades i les persones amb malalties.
A més d’això, està contaminant greument les aigües de Catalunya, que en molts freàtics
tenen concentracions mitjanes de Glifosfat al llarg de l’any superiors a 0’1 μg.l-1, valor
màxim admès per la normativa europea (Directiva 2006/118/EC).
I no menys important, de fet es de les més greus, es el problema que està també
comportant l’ús d’aquets herbicida, i es la mort massiva d’abelles arreu del món. Tal fet
es potencialment, un gran i perillosíssim risc de desastre ecològic, a gran escala.
Moltes organitzacions ecologistes adverteixen sobre el perill de l’ús del Glifosat com
Greenpeace, Ecologistes en Acció, La Xarxa d'Acció Ecologista (Reneix), integrada per
23 organitzacions, L'Agència Internacional per a la Investigació sobre el Càncer
(IARC), àmbit especialitzat de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).
Legislació
La Directiva marc per a un ús sostenible dels plaguicides, aprovada pel Parlament
Europeu el 13 de gener de 2009, els objectius són "La reducció dels riscos i els efectes
de l'ús de els plaguicides a la salut humana i el medi ambient, i el foment de l'ús de la
gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatius com les
alternatives de índole no química als plaguicides ", en el capítol IV, artículos11 i 12,
exposa que:
"Els Estats membres, tenint degudament en compte les mesures apropiades per a la
protecció del medi aquàtic l'aigua potable i els requisits necessaris d'higiene i salut
pública i la biodiversitat, o els resultats de les avaluacions de risc pertinents, han de
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vetllar perquè es minimitzi o prohibeixi l'ús de plaguicides en les següents zones
específiques: Al llarg de les carreteres [...], en els espais utilitzats pel públic en general,
o per grups vulnerables, com els parcs, jardins públics, camps d'esports i àrees d'esbarjo,
recintes escolars i camps de joc i els espais propers als centres d'assistència sanitària ".
Aquesta Directiva ha estat transposada en el Reial Decret 1311/2012, de 14 de
setembre, que estableix el marc de actuació per aconseguir un ús sostenible dels
productes fitosanitaris, i que té com a objectiu la reducció dels riscos i els efectes de l'ús
dels productes fitosanitaris en la salut humana i el medi ambient, i el foment de la gestió
integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatius, com ara els mètodes no
químics.
Aquest Reial decret preveu que les seves disposicions "es s'entenen sense perjudici que
l'Administració competent en cada cas pugui aplicar el principi de cautela limitant o
prohibint l'ús de productes fitosanitaris en zones o circumstàncies específiques ".
A més de les anteriors, el marc jurídic per a l'aplicació de herbicides i plaguicides es
completa amb les següents normes:
Directiva Marc sobre l'Aigua (Directiva 2000/60 / CE del Parlament Europeu i del
Consell)
Directiva Aus (Directiva 2009/147 / CE del Parlament Europeu i del Consell)
Directiva Hàbitat (Directiva 92/43 / CEE del Consell)
Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública.
Cada vegada són més els municipis que aproven mocions per prohibir les fumigacions
amb Glifosat, s'ha deixat d'utilitzar a Barcelona, Tarragona ,Badalona, Planoles, Arenys
de Munt, Arenys de Mar i a nombrosos municipis de l'Estat espanyol fins a 143 hores
d’ara, que demostren prudència i responsabilitat envers els seus ciutadans i l'entorn.
Per les raons exposades es demana al consistori :
Que l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols faci prevaldre el principi de precaució i No
utilitzar Roundup. Que l'ús d'herbicides com el Glifosat serà substituït per mètodes no
contaminants al nostre municipi, trobant alternatives ecològiques més adequades com
mètodes mecànics i tèrmics que ja es s'apliquen en molts dels països de la Unió Europea
i son respectuoses amb la salut de les persones i del medi ambient.»
Elena Delgado: Tot i que quan es va tractar l’anterior moció d’aquest tema en el Ple el
govern va dir que no s’utilitzava el Glifosat, unes setmanes després van comprovar que
sí. Hi ha informes que posen de manifest els seus efectes nocius per la salut de les

*
persones i el medi ambient. Demana que s’imposi el principi de precaució i que es
busquin alternatives.
Laura Aiguaviva: A l’anterior Ple la Sra. Delgado va preguntar si en aquell moment a
Sant Feliu s’utilitzava i ella va contestar que no. L’empresa que actualment utilitza el
producte a la ciutat té l’autorització de la Generalitat fins el 2020. Cal eliminar les
herbes i les alternatives tenen també inconvenients mediambientals i no són tan
eficients. El producte s’utilitza amb molta cura, guardant les distàncies de seguretat, i no
es fa servir si fa vent.
Elena Delgado: Farà un seguiment de l’ús que se’n fa. Insisteix que hi ha molt mètodes
alternatius i ecològics.
Es desestima la moció amb la votació següent:
Vots a favor: 3 (GdC, MES i CUP)
Vots en contra: 10 (TSF, ERC i GS)
Abstencions: 6 (CiU)
Josep Muñoz: Demana que no es creï alarma en aquest tema, tal com fan persones de la
CUP, i insisteix que l’Ajuntament utilitza el producte amb molta cura.
27. - MOCIÓ PER IMPULSAR UNA POLÍTICA DE TARIFACIÓ SOCIAL EN
ELS SERVEIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS (X2016015347)
La proposta que segueix es va dictaminar favorablement a la Comissió Informativa
d’Economia i Organització de 20 d’octubre de 2016.
Moció presentada pels grups municipals GdC i CUP:
«Els grups municipals que subscriuen aquesta moció creuen que la seva aplicació
garanteix dos principis bàsics que han de regir en els serveis públics municipals:
-Equitat: tothom ha de pagar en funció de la seva capacitat. En aquest sentit, la Tarifació
Social ha de tenir en compte els criteris de renda familiar disponible, però també altres
aspectes com el patrimoni i les càrregues familiars. Per això creiem que cal disposar de
totes aquestes dades per a cada unitat de convivència familiar a l'hora d'aplicar-li la
corresponent reducció o bonificació sobre el preu públic de partida o preu estàndard (el
preu final del servei sense cap bonificació o reducció).
-Universalitat: una part important de la població a Catalunya té unes rendes prou altes
com per quedar excloses del llindar de les beques i les ajudes públiques, però en canvi,
en molts casos aquestes mateixes rendes no són suficientment altes com per poder fer
front a tots els diferents preus públics amb els quals es pot ajuntar una família (en
serveis educatius, socials, culturals i esportius). Per tant, sembla prou coherent que des
del municipalisme s’estableixi un esglaonat de reducció de preus en funció dels
diferents nivells de renda i membres de la unitat familiar, garantint d’aquesta manera
que cap família o unitat de convivència quedi exclosa directament d'un servei públic
municipal per motiu del seu preu.
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Àmbits d’aplicació de la proposta.
Són diversos els serveis públics del nostre municipi que serien susceptibles d’aplicar-ne
la Tarifació Social:
• Escoles Bressol Municipals
• Escola Municipal de Música
• Casals d’estiu
• Piscina Municipal i escoles de formació esportiva
• Servei d’atenció domiciliària
• Servei d’abastament d’aigua
• Transport públic urbà
Desenvolupament de la proposta.
Creiem que per començar a treballar la Tarifació Social el primer que caldria seria la
aprovació pel Ple Municipal d'una Comissió de Treball. Aquesta Comissió hauria
d’elaborar un diagnosi de la realitat socioeconòmica del municipi. Cal disposar de les
dades de renda disponible de les famílies del municipi, també per zones, i les
circumstàncies personals, familiars i patrimonials. Aquestes dades ens donaran
informació imprescindible per tal de que la proposta d'esglaonat de rendes i
percentatges de reducció de preus sigui la que necessita la ciutadania del nostre
municipi. No es tracta de copiar la proposta d'un altre municipi, ni que es consideri
similar, sinó de fer el treball específic del nostre.
A partir d’aquí s’hauria d’establir un estudi sobre la rendibilitat dels preus dels serveis
per determinar-ne el preu de cost, i després fixar el preu de partida del servei o preu
estàndard. Això voldria dir que en alguns casos les rendes més altes haurien d’assumirne el cost, si bé, lògicament, en determinats casos, mai s'arribarà a cobrir el 100% del
cost del servei perquè això podria comportar increments sobre el preu actual del 200%.
S’ha d’evitar que això passi, però tampoc ens enganyem, cal tenir clar que una família
amb renda alta no té perquè pagar 165€/mes quan en pot pagar 190€ que es
correspondrien, per exemple, al 50% del cost del servei.
Per altra banda, cal recordar que la Tarifació Social no substitueix ni posa fi al sistema
de bonificacions assistencials en els casos més greus de falta de recursos. Aquests
últims es continuarien gestionant a través dels Serveis Socials, mentre que per situar-se
en un tram o altre de la Tarifació Social les famílies, o unitats de convivència, haurien
de fer una declaració davant l'Ajuntament i autoritzar perquè aquest pugui accedir a les
seves dades d’Hisenda. Lògicament en el supòsit que no es donin aquestes
circumstàncies, s'aplicaria el preu estàndard.
Els càlculs dels trams es poden fer a partir de l’Indicador de Renda de Suficiència de
Catalunya (IRSC), que és un nivell de referència que serveix per valorar la situació de
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necessitat de les famílies o unitats de convivència. Actualment la Llei de Pressupostos
de la Generalitat fixa el valor de l'IRSC en 569 euros mensuals i 7.968 euros anuals
(sempre es computa en import brut). En aquests casos es consideren membres
computables del nucli familiar el pare, la mare i els germans solters menors de 25 anys
que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula o inscripció,
o germans majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat. No solen computar
els avis o altres familiars, tot i que convisquin en el domicili.
Som conscients que en els casos on el servei es presta en règim de concessió
administrativa amb una empresa privada, l’Ajuntament pot estar obligat a garantir-ne
l’equilibri econòmic segons les clàusules de la concessió; és a dir, que qualsevol
modificació introduïda que es faci en favor de la Tarifació Social i generi desequilibri
econòmic del concessionari, pot generar el dret d’aquest a instar a l’Ajuntament la
compensació econòmica corresponent. En aquests casos és cert que el càlcul dels preus
pot ser força més complex, però també ho és que la Tarifació Social pot representar un
increment de persones usuàries (donat que amb els preus lineals no s’ho poden
permetre) i aquest increment d’usuaris serviria per contrarestar les diferències de preu
en els trams menors.
Una de les característiques a tenir en compte de la Tarifació Social és que sigui
dinàmica, és a dir, revisable en tot moment. Les circumstàncies de les unitats familiars
són canviants (a millor o a pitjor), per tant, la proposta que aprovi el Ple hauria de
garantir un mecanisme de revisió permanent de la reducció aplicable a cada unitat
familiar.
Per tot l’exposat anteriorment, i
Atès que la crisi econòmica ha colpejant amb força a les persones treballadores, i en
molts casos encara ho està fent.
Atès que l'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep amb major
intensitat les conseqüències socials d’aquesta crisi.
Atès que el salari mitjà amb prou feines arriba als 1000€/mes i que la precarietat laboral
s’està consolidant, prenen especial rellevància conceptes com el criteri de renda
personal a l’hora de determinar preus públics per a serveis no obligatoris d’atenció a les
persones, però que són de gran importància per a la ciutadania.
Atès que la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat
municipal és imprescindible, per garantir-ne la seva funció social i que cap ciutadà o
ciutadana pugui quedar-ne exclòs per motius econòmics.
Atès que la política de preus públics dels serveis públics municipals segons la capacitat
econòmica dels usuaris esdevé fonamental per a garantir l’equitat i la inclusió social.
Atès que la tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix servei
segons el nivell de renda de les persones usuàries (i d’altres circumstàncies personals i/o
familiars), establint franges i determinant preu per a cada franja que cobreix un
percentatge variable del preu de cost de provisió del servei.
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Crear una Comissió de Treball, amb representants dels diferents grups municipals i
tècnics municipals, per tal de desenvolupar una proposta de tarifació social sobre els
preus públics dels serveis, equipaments i activitats municipals.»
Jordi Lloveras: Explica la moció i posa exemples pràctics de la seva proposta, el preu
standard, i els trams. No és assistencialisme i no s’ha de gestionar des de Serveis
socials. Caldrà saber perquè molts ciutadans no accedeixen a determinats serveis. Cal
creure-s’ho políticament.
Josep M. Muñoz: El govern votarà a favor, i recolza i recolzarà totes les mesures que
suposin millores per a les famílies i els ciutadans. Serà un treball intens i complicat,
sense garantia d’aconseguir els resultats que planteja GdC.
S’aprova la proposta per unanimitat.
28. - MOCIÓ EN FAVOR D’UNS PRESSUPOSTOS SOCIALS, UNA RENDA DE
CIUTADANIA GARANTIDA I UNA FISCALITAT JUSTA (X2016017879)
La proposta que segueix es va dictaminar favorablement a la Comissió Informativa
d’Economia i Organització.
Moció presentada pel grup municipal GDC amb l’adhesió de CUP
«Els darrers estudis realitzats al nostre país ens indiquen que la situació de pobresa no
s’ha redreçat, malgrat les crides a l’optimisme basades en un presumpte creixement
econòmic. La realitat és que patim una situació d’emergència social que s’expressa a
través d’unes dades alarmants causades per l’atur, la precarietat dels llocs de treball de
nova creació i per la consolidació de les retallades en drets socials i laborals. A més, la
societat catalana és cada vegada més desigual i es dóna una creixent polarització social:
els rics són cada vegada més rics, els pobres cada vegada més pobres, i les classes
populars i treballadores s’afebleixen.
Aquesta desigualtat, conjuntament amb la falta de polítiques públiques per fer-hi front,
ha fet augmentar la vulnerabilitat entre els col·lectius que ja ho patien: les dones,
especialment les que tenen cura dels seus fills, les persones migrades i les persones
joves que ja no és que no es puguin emancipar, sinó que estem assistint al seu exili per
falta d’oportunitats laborals. Es constata, doncs, que la crisi no afecta per igual a totes
les persones i que hi ha una clara desviació que s’explica, no per la crisi en si, sinó
perquè aprofitant-la s’ha apostat per l’aplicació de retallades en polítiques socials i
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d’una fiscalitat injusta que ha beneficiat a qui més té. A Catalunya les rendes altes
paguen menys impostos que les rendes baixes com indica el tram autonòmic de l'IRPF,
Catalunya manté una pressió fiscal més baixa que la mitjana de comunitats autònomes
per a les rendes superiors a 100.000 euros. Fins a nou autonomies tenen uns tipus
d'IRPF més alts per a les rendes superiors a 100.000 euros. Per contra, les rendes
catalanes més baixes si que pateixen una pressió fiscal dos punts més alta que la mitjana
autonòmica. Catalunya és, amb diferència, la comunitat on en el tram autonòmic les
rendes fins a 20.000 euros paguen més IRPF: 12%. En termes generals la pressió fiscal
a Catalunya és del 31,8%, a Espanya del 32,4 i a la UE del 39,1%.
A la vegada, la despesa en protecció social sobre el PIB és a Catalunya (21,0%) inferior
a la de Espanya (25,5%) i queda molt per sota de la Unió Europea (28,6%).
En aquest context, els Ajuntaments han estat i són el dic de contenció que ha permès
aturar els impactes de la crisi sobre les persones i han abordat les situacions de pobresa
a través d’uns Serveis Socials, avui desbordats, i aplicant amb valentia plans de rescat
social destinats als col·lectius de risc social. Actuacions molt sovint en la soledat
institucional amb l’objectiu de cobrir els drets fonamentals de les persones en situació
de risc d’exclusió: el dret a l’alimentació, el dret a l’habitatge, el dret a l’educació, el
dret al treball i el dret a l’autonomia personal i a la salut.
És evident que la l'aprovació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania adquireix
un caràcter de prioritat. Volem una Catalunya on la vida sigui digna de ser viscuda i on
les necessitats bàsiques estiguin cobertes i garantides per drets i per pressupost.
Per tot això, PROPOSEM
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat que en els pressupostos del 2017 es presenti
un projecte de Reforma Fiscal per canviar la política fiscal actual per una fiscalitat més
justa i progressiva, amb l’objectiu final que qui més tingui més pagui.
Segon.- Exigir al Govern de la Generalitat, davant l’alt grau de consens polític que hi ha
en aquests moments, l’aprovació immediata de la Llei de Renta Garantida i que aquesta
aprovació es faci, lògicament, amb la deguda dotació pressupostària.
Tercer.- Traslladar aquesta moció a la Diputació de Girona, al Consell Comarcal, als
diferents grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de
Catalunya.»
Jordi Lloveras: Explica amb dades de l’IDESCAT la greu situació que estan passant
moltes famílies catalanes. Cal que el Parlament aprovi uns pressupostos socials, i una
renda mínima garantida que permeti una vida digna.
Elena Delgado: Fa constar que la CUP es va adherir aquesta moció i l’anterior.
S’aprova la proposta per unanimitat
29. - MOCIÓ PER A L’ADEQUACIÓ D’UN GRAN APARCAMENT
D’AUTOCARAVANES A LA CARRETERA DE TOSSA (A CAL NEGRE)
(X2016018358)
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La proposta que segueix s’ha inclòs a l’ordre del dia sense que es dictaminés a cap
comissió informativa.
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Moció que presenta el grup municipal CIU:
«Els darrers anys el turisme d’autocaravanes s’ha incrementat notablement.
Aquest sector turístic funciona tot l’any i lluny del que es podria pensar es tracta d’un
turisme de qualitat.
Aquests turistes quan arriben a la nostra ciutat, son usuaris dels nostres bars, botigues i
restaurants, visiten els nostres museus i gaudeix del nostre entorn, convertint-se així en
un pol econòmic important per la nostra ciutat, ajudant a desestacionalitzar la temporada
turística.
Per tal de continuar incentivant aquest tipus de turisme, PROPOSEM:
-Que l’aparcament situat a la Carretera de Tossa darrera l’Estació de busos, conegut
com “Cal Negre” esdevingui un gran pàrquing d’autocaravanes amb tots els serveis
necessaris per arribar a ser un referent en el sector.
-Que s’adeqüi l’espai amb servei gratuït de buidatge d’aigües grises, buidatge d’aigües
negres, aigua potable, connexió elèctrica i permís de pernoctació amb una permanència
màxim de 96 hores.»
Joaquim Clarà: El pàrquing de caravanes d’aquest estiu a la carretera de Girona ha estat
molt poc utilitzat. Es tracta d’un turisme que aporta a la ciutat i que té una gran rotació.
Aquest estiu s’ha perdut. Amb el pàrquing de cotxes de Can Rosselló es pot alliberar el
de Cal Negre per a autocaravanes.
Elena Delgado: Defensa que es mantingui l’aparcament d’autocaravanes de la zona alta,
i que es mantingui l’aparcament gratuït per a cotxes a Cal Negre. El turisme s’ha de
repartir per tot el municipi.
Jordi Lloveras: Creu que el lloc més adequat és a la Ronda de Ponent, a Can Rosselló.
Josep Saballs: Aquest estiu a Can Roselló n’hi havia 20 o 30 cada dia. El pàrquing s’ha
d’adequar i s’ha de gestionar de forma privada. Està d’acord que s’han de repartir per
tot el terme municipal. Per això el govern votarà en contra.
Joaquim Clarà: El seu grup faria l’aparcament de cotxes al Passeig i mantindria gratuït
l’aparcament de La Corxera. Constata que aquest estiu hi ha hagut molt poques
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caravanes a la carretera de Girona. Si no pot ser a Cal Negre, s’hauria de posar a Can
Rosselló, que és més proper a la part turística.
Es desestima la moció amb la votació següent:
Vots a favor: 7 (CiU i MES)
Vots en contra: 11 (TSF, ERC, GS i CUP)
Abstencions: 1 (GdC)
Josep M. Muñoz: Aquest govern vol donar resposta a les necessitats d’aparcament de
cotxes a la ciutat, i s’ampliaran les places pel 2017, a més d’iniciar la tramitació per
l’aparcament soterrat a la Corxera.
En aquest punt, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta
acta.
El secretari,

Vist i plau
L'alcalde accidental,
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